
  
 ] الشارح الشيخ مصطفى مبرم[  [لتاسع]الدرس ا 

 

 

1 

  



  
 ] الشارح الشيخ مصطفى مبرم[  [لتاسع]الدرس ا 

 

 

2 

 

 
 لهآ وعلى حممد نبينا واملرسلني نبياءاأل أشرف على والسالم والصالة العاملني رب هلل احلمد

 :بعد أّما الدين يوم إىل كثريا   تسليما   وسلم وصحبه

معهد علوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار اهلجرة فهذا هو اجمللس اخلامس والعشرون من جمالس 
ُلمَعة "العلمية، وهو اجمللس التاسع من جمالس الكتاب الرابع املقرر يف هذا املعهد، أال وهو كتاب:

ف رمحه اهلل تعاىل من أمور اإلميان اليت جيب أن يُؤمن نتهى بنا الكالم إىل ما ذكره املصنّ إ. وقد "االعتَقاد
أمور الغيب. وتقّدم معنا طرف من ذلك مما ذكره رمحه اهلل تعاىل من أشراط الساعة وما  هبا، وهي مجيع

ستعاذ النبي صلى اوعذاب القبر ونعيمه حق وقد يتبع ذلك من أمور اآلخرة، فقال رمحه اهلل تعاىل: "
فارقهم " هذا األصل من أصول أهل السنة واجلماعة اليت اهلل عليه وسّلم منه، وأمر به في كل صالة

هنا يراد به  فيها أهل البدع من املعتزلة وغريهم. والقرب هو املوضع الذي يُقرب فيه اإلنسان، واللفظ ها
الغالب، ألن غالب من ميوت يُدفن يف قربه، وإال فإن هذا احلكم يعّم كل األموات سواء ُدفنوا يف القبور 

باع أو ُأحرِقوا وُذّروا يف الرياح، فإن احلكم يشملهم. أو غرقوا يف البحار أو ُصلبوا ومل يُنزلوا أو أكلتهم الس
ف لكن ملا كان احلكم للغالب ذكر القرب، وهكذا جاء ذكره يف النصوص، أال وهو القرب. وقول املصنّ 

"بعض أئمة السنة يذكرون العذاب والفتنة، وبعضهم يذكرون العذاب وعذاب القبررمحه اهلل تعاىل هنا "
عتبار ما يؤول عليه العبد بعد الفتنة، ألن الفتنة هي السؤال إالعبد وكذلك النعيم بعتبار ما يؤول إليه إب

وعذاب القبر ونعيمه ف رمحه اهلل تعاىل"ختبار، وأما العذاب والنعيم فإهنا آتية بعد الفتنة. وقول املصنّ واإل
ل اهلل تبارك وتعاىل من " أي أنه على حقيقته، فُيعّذب من أراد اهلل تبارك وتعاىل عذابه ويُنعَّم بفضحق

النَّاُر ﴿على هذا األصل الكتاب والسنة واإلمجاع، فأما الكتاب فقوله تعاىل:  أراد اهلل نعيمه. وقد دلّ 

َها ُغُدوًّا َوَعِشيًّا َويَ ْوَم تَ ُقوُم السَّاَعُة أَْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذابِ  هذا ، ونظائر [64:غافر]﴾يُ ْعَرُضوَن َعَلي ْ
 ...  من النصوص اليت تدل على

 .معذرة، الظاهر أننا جتاوزنا فقرة أو أكثر من ذلك، اهلل املستعان. طيب إذن نرجع إن شاء اهلل
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" يف سياق ما تقّدم ألننا توقفنا عند الكالم على يأجوج وخروج الدابةقال املصنف رمحه اهلل تعاىل: "
وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، الكالم املتقدم "ومأجوج، وقال رمحه اهلل فيما قرأناه من 

". خروج الدابة، الدابة من حيث األصل هي كل ما دّب على األرض، لكن املراد هبا هنا وأشباه ذلك
دابة معّينة ثبتت صفاهتا وثبت خروجها وهي الدابة اليت خترج يف آخر الزمان، وقد دل عليها قوله تعاىل: 

          ﴾نَ ْلَقْوُل َعَلْيِهْم َأْخَرْجَنا هَلُْم َدابَّة  مَِّن اأْلَْرِض ُتَكلُِّمُهْم َأنَّ النَّاَس َكانُوا بِآيَاتَِنا اَل يُوِقُنو َوِإَذا َوَقَع ا﴿

ثبت عنه عليه الصالة  ، وهذه الدابة خترج يف آخر الزمان كما نص على ذلك األئمة. وأيضا  [28:النمل]
وذكر منها الدابة كما يف صحيح  [تقوم الساعة حىت ترون قبلها عشر آيات إهنا لن]والسالم أنه قال: 

ثالث ]كما يف صحيح مسلم من حديث أيب هريرة:   االمام مسلم، وقد قال عليه الصالة والسالم أيضا  
إذا خرجن ال ينفع نفسا  إمياهنا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إمياهنا خريا : طلوع الشمس من 

؟ وأكثرهم وهو  ختلف العلماء يف خمرجها من أين خترجأوهذه الدابة  [لدجال، ودابة األرضمغرهبا، وا
أشهر األقوال على أهنا خترج من مكة من املسجد احلرام، وهذه الدابة خترج من ذلك املقام عند كثريين 
من أهل العلم. وقال بعض أهل العلم بأهنا ناقة صاحل لكن هذا ال يصح فيه شيء. فهذه الدابة على  

ليه الصالة والسالم ذلك، وأهل السنة كل حال، دابة خترج يف آخر الزمان، تسم الناس كما بنّي النيب ع
واجلماعة يقرون هبذا كله وال يتأولونه. وجاء يف حديث أيب أمامة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه 

خترج الدابَّة فتِسم الناس على خراطيمهم، مث ميرون فيكم، حىت يشرتي منكم البعري، فيقول: ]وسلم قال: 
وهذا احلديث صححه العالمة األلباين رمحه اهلل  [يقول:من احد املخطمنيمن اين اشرتيت هذا البعري ؟ ف

]أّن أّول وقد روى مسلم عن عبد اهلل بن عمرو:  ،تعاىل يف السلسلة الصحيحة، فهذا خروج الدابة
قبل صاحبتها فاألخرى  طلوع الشمس من مغرهبا وخروج الّدابة وأيّهما كانت خروجا   اآليات خروجا  

 .هكذا جاء عنه عليه الّصالة والّسالم [با  على إثرها قري

وقد تقّدم معنا حديث أيب هريرة الدال  "وطلوع الشمس من مغربها":  -رمحه اهلل  -مّث قال املصّنف 

ا ِإميَانُ َها ملَْ َتُكْن آَمَنْت ِمن قَ ْبُل ي﴿على ذلك مع قوله تعاىل  َأْو  ْوَم يَْأِت بَ ْعُض آيَاِت َربَِّك اَل يَنَفُع نَ ْفس 

ر ا ]ال تقوم الّساعة حىت وكما مّر أّن النيّب عليه الّصالة والّسالم قال:  ، [852]االنعام:﴾َكَسَبْت يف ِإميَاهِنَا َخي ْ
إمياهنا مل تكن  تطلع الشمس من مغرهبا فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أمجعون وذلك حني ال ينفع نفسا  

 .وهذه عالمات كربى للساعة نسأل اهلل العافية والسالمة. [ءامنت من قبل أو كسبت يف إمياهنا خريا  
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صلى اهلل عليه  -ستعاذ النبّي أوعذاب القبر ونعيمه حق وقد ": -رمحه اهلل تعاىل  -مّث قال املصّنف 
هذا ما كنا ذكرناه من قبل وهو أصل من أصول أهل السّنة  "منه وأمر به في كّل صالة -وسلم 

طوائف من أهل البدع كاملعتزلة وأمثاهلم فإن أهل السنة يؤمنون بعذاب القرب واجلماعة اليت خالفهم فيها 
ويؤمنون بنعيمه وقد دّل على ذلك الكتاب والسّنة وإمجاع أهل السنة كما قال الرّب تبارك وتعاىل: 

َها ُغُدوًّا َوَعِشيًّا ﴿   [64غافر:]﴾آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذابِ َويَ ْوَم تَ ُقوُم السَّاَعُة أَْدِخُلوا  ۖ  النَّاُر يُ ْعَرُضوَن َعَلي ْ

َولَُنِذيَقن َُّهم مَِّن اْلَعَذاِب اأْلَْدََنٰ ُدوَن اْلَعَذاِب اأْلَْكرَبِ َلَعلَُّهْم ﴿يف قوله تعاىل: وعلى وجه  

 ، [22الواقعة:]﴾َوَرْْيَانٌ َرْوٌح ف،  فََأمَّا ِإن َكاَن ِمَن اْلُمَقرَِّبنيَ ﴿وكذلك يف قوله تعاىل:  ،[88السجدة:]﴾يَ ْرِجُعونَ 
ف رمحه اهلل تعاىل يف عند طائفة من أهل التفسري. واألدلّة على هذا كثرية. ومن السّنة ما أشار إليه املصنّ 

يعين  "ستعاذ منه وأمر في كّل صالة أن ُيستعاذ منهإقد  -وسلم  صلى اهلل عليه -إن النبّي "قوله: 
وهو رسول اهلل صلى  أن يستعيذ منه املسلم. والنيّب صلى اهلل عليه وسلم قد كان يستعيذ من عذاب القرب

. يعّلمنا نبّينا صلى اهلل عليه وسلم أن نستعيذ باهلل من عذاب القرب، أن اهلل عليه وسلم يعلمنا ذلك
 [يتعّوذ من عذاب القرب] – عليه وسلم صلى اهلل -نستعيذ باهلل من هذه املصيبة العظيمة فقد كان النيّب 

كما جاء عند البخاري ومسلم وجاء يف حديث الرباء بن عازب رضي اهلل عنه أن النيّب صلى اهلل عليه 
أن العبد الكافر أو املنافق يوضع يف قربه و ]وسلم أخرب عن حالة العبد املؤمن والكافر عند قبض الروح 

ويُفرش له من النار ويُنادي مناد  من الّسماء أن كذب عبدي فأفرشوه ويُفتح له باب أو نافذة من النار 
من الّنار وافتحوا له بابا إىل النار. وأّما املؤمن فإنه يُنادي مناد  من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من 

لى اهلل عليه وكّل هذا ثبت وأمثالُه بكثرة  عن النيّب ص اجلنة وألبسوه من اجلّنة وافتحوا له بابا إىل اجلنة[
 . وسلم

بن القّيم رمحه أتفاق بني أهل السّنة واجلماعة على أن العذاب يكون للروح وللجسد، ويقول احلافظ واإل
)والعذاب يكون تفاق األمم كلهم من اليهود والنصارى على هذا العذاب قال: إاهلل تعاىل بعد نقل 

هكذا يقول  الدنيا للبدن والروح تابعة له( األصل فيه على الروح والبدن تابع هلا كما أن العذاب يف
بن القّيم رمحه اهلل تعاىل. فعذاب القرب كائن على الروح وعلى اجلسد. وكل من مات وهو أاحلافظ 

مستحق للعذاب فإنه يُعذَّب كما ذكرنا ذلك من قبل سواء مات وُدفن يف قربه أم ُصلب أم أكلته السباع 
يقع عليهم العذاب كما أخرب بذلك عاّمة أهل العلم من أهل السّنة  أم أُحرق وذرّته الرياح فإن هؤالء
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وإمنا ذكر القرب من باب التغليب. وهذا مذهب سلف األّمة ال خالف بينهم يف ذلك، فاملقبور واملأكول 
يف بطون السباع والغريق يف البحر والذي ُأحرق وُذرَّ هؤالء كلهم جيدون العذاب الذي كتبه اهلل هلم أو 

 .يم الذي كتبه اهلل هلم. قد كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يستعيذ باهلل من هذا كلهالنع

وفتنة القبر حق وسؤال منكر ونكير حق والبعث بعد الموت حق ":  -رمحه اهلل  -قال املصّنف 
. "وذلك حيت ينُفخ إسرافيل عليه السالم في الصور )فإذا هم من األجداث إلى ربّهم ينسلون(

ختبار وهو السؤال فُيخترب من ال يُعّذب وأّما العذاب بني الفتنة والعذاب هي أن الفتنة املراد هبا اإلالفرق 
ستحقه وأما الفتنة فإهنا تقع على مجيع العباد والراجح الذي عليه مجاهري إأو النعيم فإنه واقع على من 

اء يف حديث الرباء بن عازب عنه عليه أهل العلم أن الكفار واملؤمنني يُفتنون يف قبورهم فُيسألون كما ج
وكذلك فإن  فيقول: هاه هاه ال أدري[ -أو قال املنافق -]وأّما العبد الكافر الّصالة والّسالم أنه قال: 

الكفار ليسوا بأحق من املسلمني بأن ال يُفتنوا يف قبورهم. وهذا الذي عليه مجاهري األّمة من السلف 
بن أنون ويف الصيب واخلالف مشهور بني أهل العلم وقد تكلم عنه احلافظ ختلفوا يف اجملإواخللف إال أهنم 

 "احلاوي يف الفتاوي"وتكلم عنه السيوطي يف كتاب  القيم رمحه اهلل تعاىل يف كتاب الروح وأطال فيه أيضا  
شافعية املالكية واحلنابلة وال ،وذكر مذاهب العلماء من الفقهاء من األئمة األربعة وغريهم وأطال أيضا  

بو عمر بن عبد أواحلنفية ومن جاء بعدهم، لكن بالنسبة للمؤمنني هذا شيء ال خالف فيه وإمنا خالف 
الرب رمحه اهلل تعاىل يف الكفار والصحيح أهنم يفتنون يف قبورهم كما جاء ذلك يف حديث الرباء بن عازب 

ا يستثىن من ذلك األنبياء ألن الفتنة ويف حديث غريه من الصحابة وأما العبد الكافر أو قال املنافق وإمن
ستثناه نبينا عليه الصالة والسالم كالشهيد واملرابط فإن هؤالء ال يفتنون يف القبور كما جاء إتقع هبم وما 

كما هو عند   ة[كفى ببارقة السيوف على رأسه فتن]نه قال يف الشهيد: أعنه عليه الصالة والسالم 
ففتنة القرب اليت هي السؤال عن الرب وعن اإلسالم وعن الدين فيسأل  ،النسائي وغريه بإسناد صحيح

هذا يسأل عنه ؟ أو قال: من هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ من نبيك ؟ ما دينك ؟ العبد من ربك 
العبد يف قربه والقرب أول منازل اآلخرة كما جاء يف حديث عثمان رضي اهلل عنه عند الرتمذي وغريه 

صول اليت يسأل عنها العبد يف قربه من ألاعظيمة وهذه هي الثالثة  ةه الفتنة فتنفهذ ،بإسناد صحيح

يُ ثَبُِّت اللَُّه ﴿فالعبد املؤمن جييب ؟ أو من هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ ومن نبيك ؟ وما دينك ؟ ربك 
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نْ َيا ونبيي حممد صلى  ،وديين اإلسالم ،يقول ريب اهلل [82:ابراهيم]﴾الَِّذيَن آَمُنوا بِاْلَقْوِل الثَّاِبِت يف احْلََياِة الدُّ
 وأما العبد الكافر أو املنافق فيقول ها ها ال أدري . ،اهلل عليه وسلم

، والصور املراد به القرن  "وينفخ في الصور"قال:  ،ف رمحه اهلل تعاىل مسألة النفخ يف الصورمث ذكر املصنّ 
بن عمر أن النيب صلى اهلل عليه أحسن من حديث  كما جاء ذلك صرْيا  عند الرتمذي واحلاكم بسند  

وذكر  ،[فقال الصور القرن؟ جاء أعرايب إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال ما الصور ]وسلم قال: 
سرافيل وهذا مل يرد يف الكتاب وال يف السنة إف رمحه اهلل تعاىل هنا أن الذي ينفخ يف الصور هو املصنّ 

سرافيل كلها ضعيفة ما تثبت ولكن إها ذكر فيواألحاديث اليت جاء  ، السنةيعين مل يثبت يف الكتاب ويف
أبن سرافيل كما ذكر هذا اإلمجاع احلافظ إتسمية امللك الذي ينفخ يف الصور وأنه  ىنعقد اإلمجاع علإ

ه وانرمحه اهلل تعاىل يف فتح الباري وتكلم على هذه األحاديث اليت جاء فيها ذكر النافخ يف الصور حجر 
وهو القرن أنه إسرافيل عليه الصالة والسالم فنبقى على هذا اإلمجاع وأنه امللك الذي ينفخ يف الصور 

عليه الصالة والسالم، وقد دل على النفخ يف الصور الكتاب والسنة واإلمجاع كما هو معلوم، سرافيل إ
  :هنا ثالثأالراجح  الصحيحختلف العلماء يف عدد النفخات و أمنا إو 

 .ونفخة البعث اليت هي لقاء رب العاملني  -3ونفخة الصعق  -8  نفخة الفزع -8

مُثَّ  ۖ  َونُِفَخ يف الصُّوِر َفَصِعَق َمن يف السََّماَواِت َوَمن يف اأْلَْرِض ِإالَّ َمن َشاَء اللَُّه ﴿قال اهلل جل وعال 

َونُِفَخ يف الصُّوِر فَِإَذا ُهم مَِّن اأْلَْجَداِث ﴿وقال تعاىل ،  [42:زمر]ال ﴾نُِفَخ ِفيِه ُأْخَرٰى فَِإَذا ُهْم ِقَياٌم يَنظُُرونَ 

ْم يَنِسُلونَ   . [58:يس] ﴾ِإىَلٰ َرهبِِّ

يف حديث عبد اهلل جاء عنه عليه الصالة والسالم كما النفخ يف الصور  وذكر النيب صلى اهلل عليه وسلم 
حد أمث ينفخ يف الصور فال يسمعه ]بن عمرو عند مسلم يف حديث طويل أنه قال عليه الصالة والسالم 

كأنه الطلة أو الظل كما شك  مث ال يبقى أحد إال صعق مث ينزل اهلل مطرا   ورفع ليتا   إال أصغى ليتا  
، واألمة [فخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرونتنبت منه أجساد الناس مث ين ...جسادالراوي فتنبت منه األ

 جممعة على هذا وال خالف فيه وقد دل عليه كما ذكرنا الكتاب والسنة .
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ْم يَنِسُلونَ ﴿ف رمحه اهلل تعاىل الدليل على ذلك فقال مث ذكر املصنّ   ﴾فَِإَذا ُهم مَِّن اأْلَْجَداِث ِإىَلٰ َرهبِِّ
للقاء اهلل تبارك وتعاىل هذه املواقف مواقف عظيمة يلقاها  أي خيرجون من قبورهم ويبعثون ،[58:يس]

 العباد بني يدي اهلل تبارك وتعاىل .

ويحشر الناس حفارة عراًة غراًل بهمًا فيقفون في موقف القيامة حتى تعاىل: ف رمحه اهلل املصنّ مث قال 
يشفع فيهنم نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم ويحاسبهم اهلل تبارك وتعالى وتنصب الموازين وتنشر 

 َفَسْوفَ ، فََأمَّا َمْن أُوِتَ ِكَتابَُه بَِيِميِنِه ﴿الدواوين وتتطاير صحف األعمال إلى األيمان والشمائل 
 ،  َفَسْوَف يَْدُعو ثُ ُبور ا ،َوأَمَّا َمْن أُوِتَ ِكَتابَُه َورَاَء َظْهرِِه  ،َويَنَقِلُب ِإىَلٰ أَْهِلِه َمْسُرور ا ، ُْيَاَسُب ِحَساب ا َيِسري ا 

واحلشر املراد به  ،احلشر، هذا املوضع ذكر فيه املصنف رمحه اهلل تعاىل [88-2]اإلنشقاق:﴾َوَيْصَلٰى َسِعري ا
العصيب كما دل على ذلك كتاب اهلل وسنة  العظيم اجلمع مبعىن أن اخلالئق كلهم جيمعون يف ذلك اليوم

يع ا يَا َمْعَشَر اجلِْنِّ ﴿ :مجاع األمة فإن اهلل تبارك وتعاىل قالإرسوله صلى اهلل عليه وسلم و  َويَ ْوَم َْيُْشُرُهْم مجَِ

نسِ َقِد اْسَتْكثَ ْرُُت مَِّن ا ، فالرب جل وعال ْيشر الناس مجيعا  فال يبقى أحد ال من [882]االنعام:﴾ إْلِ
 ذلك كله فقد جاء يف الصحيحني من وكذلك النيب صلى اهلل عليه وسلم بنّي  ،اإلنس وال من اجلن

ْيشر الناس على ثالث طرائق راغبني وراهبني ]حديث أيب هريرة أن النيب عليه الصالة والسالم قال : 
ثنني على بعري وثالثة على بعري وأربعة على بعري وعشرة على بعري حتشرهم النار تبيت معهم حيث باتوا أو 

نه وهذا احلشر الذي بيّ  [وتقيل معهم حيث قالوا وتصبح معهم حيث أصبحوا ومتسي معهم حيث أمسوا
شر الناس أحياء  إىل الشام نه نبينا عليه الصالة والسالم يكون عند قيام الساعة فيحربنا تبارك وتعاىل وبيّ 

فاحلشر ثابت يف الكتاب والسنة  ،الذي يقع من الناسقبل الكرب وأما احلشر من القبور إىل املوقف فهو 

َزَعَم الَِّذيَن  ﴿األمة ال خالف بينهم يف ذلك وال ينكره إال املالحدة كما قال ربنا تبارك وتعاىل إمجاع و 

َعثُوا  َعُثنَّ مُثَّ لَتُ َنب َُّؤنَّ مبَا َعِمْلُتْم  ۚ  َكَفُروا َأْن َلْن يُ ب ْ  .[2:تغابن]ال ﴾ُقْل بَ َلٰى َوَريبِّ لَُتب ْ

على ذلك بالسنة  ف هنا مستدال  بني يدي اهلل تعاىل كما وصف املصنّ  وهذا احلشر يقف فيه الناس مجيعا  
وقد جاء يف الصحيحني من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه ، [حفاة عراة غرال  ]:

َنا ِإنَّا ُكنَّا  ﴿، مث قرأ  غرال   عراة   إنكم حتشرون حفاة  ]وسلم قال:  َكَما َبَدأْنَا أَوََّل َخْلق  نُِعيُدُه َوْعدا  َعَلي ْ
 . [﴾فاِعِلني
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: كذلك قوله عليه الصالة والسالم،  الصحيحني وغريمهاإبراهيم عليه السالم كما هو يف  وأول من يكسى
وهذا تفسري من النيب ، [قال: ليس معهم شيء ؟ ، قلنا وما هبما   هبما   ْيشر الناس يوم القيامة عراة غرال  ]

 .فليس معهم شيء ممحلني   [هُبما  ]صلى اهلل عليه وسلم لقوله هنا 
وأن ينظر يف حاله ويف وقوفه  ،جيب على املسلم أن يتأمل فيه جدا  عظيم وهذا املوقف موقف عصيب 

 . وأول من يكسى كما مر معنا ، إبراهيم عليه الصالة والسالم تبارك وتعاىل،بني يدي اهلل 
فَ َيِقُفوَن ِفي َمْوِقِف اَْلِقَياَمِة، َحتَّى " تعاىل فقال : ف رمحه اهللوبعد ذلك يكون احلساب كما ذكر املصنّ 

ٍد صلى اهلل عليه وسلم َنا ُمَحمَّ  " .َيْشَفَع ِفيِهْم نَِبي ُّ
الشفاعة العظمى واليت مل ينكرها أحد حديث يشري إىل ما جاء يف الصحيحني من حديث أيب هريرة يف  

لفون يف بعض صور الشفاعة، ال ينكرون ااخلوارج الذين خياملعتزلة و من املنتسبني إىل اإلسالم حىت 
الشفاعة الكربى ألهل املوقف بعد أن يشتد هبم الكرب فيذهبون إىل آدم مث إىل نوح ، الشفاعة العظمى

أنا هلا ويسجد حتت العرش ] :وسلم فيقول مث إىل موسى مث إىل عيسى مث يأتون النيب صلى اهلل عليه
ع بعد أن يثين عليه مبا هو أهله جل وعال فيأمر شفع تشفّ أويقول الرب له: إرفع رأسك وسل تعط و 

هذه هي الشفاعة العظمى وهي واحدة من الشفاعات اليت ثبتت للنيب صلى  ،[بنصب املوازين بعد ذلك
 . اهلل عليه وسلم واليت إختص هبا عن سائر اخلالئق

واحلساب يف أصل  ،ف رمحه اهلل مسألة احلسابوهنا ذكر املصنّ ، "َوُيَحاِسبَ ُهْم اَللَُّه تَ َباَرَك َوتَ َعاَلى"قال: 
موا وعلى ما واملراد به أن الرب جل وعال يطلع العباد على أعماهلم فيطلعهم على ما قدّ  لغة العرب العدد

 ذلك ألمته وقد دل على هذا عملوا وعلى ما كسبته جوارحهم وكان النيب صلى اهلل عليه وسلم يبنّي 
َنا ِحَسابَ ُهممُثَّ ِإنَّ ﴿الكتاب والسنة واإلمجاع وقال تبارك وتعاىل   فيحاسب اهلل تبارك ،[84:غاشية]ال ﴾َعَلي ْ

وتعاىل اخلالئق، ْياسب اهلل العباد، كان النيب عليه الصالة والسالم يقول ملا سألته عائشة رضي اهلل 
كما عند اإلمام أمحد واحلديث  ،[أن ينظر يف كتابه فيتجاوز عنه]قال :  ؟ حلساب اليسريا عنها: ما

 ﴾َفَسْوَف ُْيَاَسُب ِحَساب ا َيِسري ا﴿ وتعاىلاهلل وقد قال ربنا تبارك  ةرمحعليه صححه العالمة األلباين 
وهذا هو العرض فالعبد ْياسب بني يدي اهلل تبارك وتعاىل واحلساب واقع على مجيع الناس  ،[2:نشقاق]اال

حىت قال بعض أهل العلم بأن ، ْياسب اجلن وْياسب اإلنس وْياسب العباد بني يدي اهلل على أعماهلم
أي  [اجللحاءتصاص الرب تبارك وتعاىل بالشاة اجلماء من الشاة ]إقحبديث  البهائم حتاسب إستدالال  

 . الشاة القرناء فهذا كله مما يدل على عظمة هول هذا اليوم العظيم العصيب الشديد
فالبهائم إذا كانت يقضى بينها ولكنه ليس قضاء تكليف وال حساب تكليف ولكن اهلل تبارك وتعاىل 

 . نصب العدل يف ذلك اليوم فال يظلم أحد وال يفوت شيء على العباد
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حنن اآلخرون ، السابقون يوم القيامة ] صلى اهلل عليه وسلم بقوله : األمة كما بنّي  وأول من ْياسب هذه
أول من ْياسب بني يدي اهلل وهذا احلديث متفق عليه فهذه األمة هي ، [املقضي بينهم قبل اخلالئق

 . وتعاىل تبارك
امليزان، وامليزان حق كما دل عليه الكتاب والسنة وإمجاع أهل السنة وأنه على  ،ف رمحه اهللمث ذكر املصنّ 

حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص عند الرتمذي يف  يفوامليزان له كفتان كما ثبت ذلك  ،احلقيقة
 . حديث البطاقة

وح مع إبنه يف حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص عند أمحد والرتمذي يف قصة ن أيضا  ذلك وكما ثبت 
 وهل للميزان لسان ؟، فامليزان له كفتان
بن حجر إمجاع أهل العلم على أن امليزان له لسان وقد إحتج العلماء على إثبات اللسان أحكى احلافظ 

 :بأربع طرق
بن عباس لكنه من طريق الكليب عن أيب صاحل وهو حديث أو أثر موضوع أ* الطريق األول: ما جاء عن 

 .وغريه  جاء عند البيهقي
 . * الطريق الثاين: وما جاء عن احلسن البصري عند الاللكائي لكنه من قوله وهو حسن

 . للميزان لسانفاإلمجاع منعقد على إثبات الوهو اإلمجاع وهذا أقواها  :* والطريق الثالث
الذي أثبت به بعض أهل السنة اللسان للميزان هو املعىن فقاسوا ميزان اآلخرة على  :* الطريق الرابع

يعين اللسان املشاهد وهذا قال به بعض أهل  ،ن امليزان ال ترجح كفته إال باللسانإميزان الدنيا وقالوا 
 . الدنياهذه الطريقة ألن أمور اآلخرة ال تقاس على أمور مبثل العلم ولكنه ال يصح اإلستدالل 

َفَمْن ثَ ُقَلْت َمَوازِيُنُه فَُأولَِئَك ﴿َواْلِميَزاُن َلُه ِكفََّتان َوِلَساٌن، تُوَزُن ِبِه َاأْلَْعَماُل : ف رمحه اهلل قال: املصنّ 
ْت َمَوازِيُنُه فَُأولَِئَك الَِّذيَن َخِسُروا َأنْ ُفَسُهْم ِفي َجَهنََّم َخالِ ،  ُهُم اْلُمْفِلُحونَ   ﴾ُدونَ َوَمْن َخفَّ

 . [201 -201المؤمنون:]
وال يقولون بأنه العدل كما تقوله املعتزلة وهذه هي املوازين أو  فامليزان حق وآمن به أهل السنة واجلماعة

كثرة املوزونات وإال فهو   إمنا كان باعتبارميزان واحد الراجح من قويل العلماء أنه ميزان واحد وإن اجلمع 
فَُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحون *َوَمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُه  َفَمن ثَ ُقَلْت َمَوازِيُنهُ ﴿ميزان واحد وقد قال ربنا تبارك وتعاىل: 

يَن اْلِقْسَط لِيَ ْوِم اْلِقَياَمِة َوَنَضُع اْلَمَوازِ ﴿وقال تعاىل : ، ﴾فَُأولَِئَك الَِّذيَن َخِسُروا أَنْ ُفَسُهْم يف َجَهنََّم َخاِلُدونَ 
َنا هِبَا  ۖ  َفاَل ُتْظَلُم نَ ْفٌس َشْيئ ا   ﴾وََكَفٰى بَِنا َحاِسِبنيَ  ۖ  َوِإْن َكاَن ِمثْ َقاَل َحبَّة  ِمْن َخْرَدل  أَتَ ي ْ
 وماهو الذي يوزن ؟

 ويوزن أيضا   -3ويوزن عمله  -8 ، واإلنسان يوزنيوزن اإلنسان نفسه -8 :الذي يوزن ثالثة أشياء
 . صحيفة عمله
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أن اإلنسان يوزن فما جاء يف الصحيحني من حديث أيب هريرة أن النيب صلى اهلل عليه  ىعلفأما الدليل 
اقرؤوا إن ]وقال  [إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمني يوم القيامة ال يزن عند اهلل جناح بعوضة]وسلم قال  

بن مسعود رضي اهلل عنه عند أمحد عندما كان أوكذلك حديث  [شئتم "فال نقيم هلم يوم القيامة وزنا
جيين للنيب صلى اهلل عليه وسلم األراك فسقط من على الشجرة فضحك الناس لدقة ساقيه فقال النيب 

 [قال : هي أثقل يف امليزان من أحدفمما تضحكون ؟ ، قالوا :من دقة ساقيه، ]صلى اهلل عليه وسلم 
كلمتان ]وكذلك يوزن العمل، وهذا أدلته أشهر من أن تذكر ومن ذلك قوله صلى اهلل عليه وسلم 

 [خفيفتان على اللسان ثقيلتان يف امليزان حبيبتان إىل الرمحن سبحان اهلل وحبمده سبحان اهلل العظيم
ن عمرو بن هلا كما جاء يف حديث البطاقة حديث عبد اهلل ب وكذلك توزن صحائف األعمال تشريفا  

العاص الذي تقدمت اإلشارة إليه وأن صحائف األعمال توزن ويؤتى هبذه الصحيفة اليت فيها ال إله إال 
 . اهلل فتطيش الصحف هبذه الكلمة وال يثقل مع اسم اهلل شيء

ف رمحه اهلل تعاىل مسألة أخرى من مسائل القيامة ومسائل العرض على اهلل بعد أن ذكر املصنّ  مث ذكر
. واملراد بالدواوين الكتب اليت كتبت فيها أعمال العباد وتنشر الدواوينامليزان وذكر ما يتعلق به قال: 

َذا ِكَتابُ َنا يَنِطُق َعَلْيُكم بِاحلَْقِّ ﴿ وكما قال ربنا تبارك  ،[82]اجلاثية:  ﴾ُكنُتْم تَ ْعَمُلونَ   ِإنَّا ُكنَّا َنْسَتنِسُخ َما ۖ  هَٰ

َذا اْلِكَتاِب اَل يُ َغاِدُر َصِغريَة  َواَل َكِبريَة  ِإالَّ َأْحَصاَها ﴿ط عن املفرّ  حكاية   وتعاىل َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا  ۖ  َماِل هَٰ

ا ۖ  َحاِضر ا  الدواوين تنشر ويقرأها كل أحد، كل أصحاهبا، أكانوا   [62]الكهف:  ﴾َواَل َيْظِلُم َربَُّك َأَحد 
يقرؤون يف الدنيا أو ال يقرؤون فهذه الكتب اليت ْيصي اهلل فيها أعمال العباد يأخذها الناس باليمني 

أليب حممد بن حزم فإن العباد إما أن يأخذوا  والشمائل صنفان ال ثالث هلما عند أئمة السنة خالفا  
 فالكفار يأخذون كتبهم بشمائلهم واملؤمنون عصاة   ،الكتاب باليمني وإما أن يأخذوا الكتاب بالشمال

ومطيعني يأخذون الكتاب بأمياهنم، الكفار يأخذون بالشمائل واملؤمنون يأخذون باألميان مث بعد ذلك 

فََأمَّا َمْن أُوِتَ  ﴿ :حسب ما كتب عليهم يف كتبهم فقد قال تعاىلْياسبون على حسب أعماهلم وعلى 
 َويَنَقِلُب ِإىَلٰ َأْهِلِه َمْسُرور ا ، َوأَمَّا َمْن أُوِتَ ِكَتابَُه َورَاَء َظْهرِهِ ، َفَسْوَف ُْيَاَسُب ِحَساب ا َيِسري ا  ،ِكَتابَُه بَِيِميِنِه 

أهل السنة ومجاهريهم على أن الكتاب إما أن ف ،[88-2]االنشقاق: ﴾َسِعري ا َوَيْصَلىٰ  ، َفَسْوَف َيْدُعو ثُ ُبور ا، 
يؤخذ باليمني وإما أن يؤخذ بالشمال وهذه الكتب مكتوب فيها السيئات واحلسنات ويقرأها العبد 

هبا نسأل اهلل العافية والسالمة، فاملؤمن يأخذ كتابه بيمينه فيفرح  هلا عاملا   ويقف عليها بنفسه قارئا  
" فَ يَ ُقوُل َهاُؤُم اقْ َرُءوا ِكَتابَِيهْ  المؤمن يأخذ كتابه بيمينه فيفرح ويستبشر بقوله " ويستبشر يقول املصنف:
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كتابيه ولم يقول "ياليتني لم أوت  فوالكافر يأخذه بشماله أو من وراء ظهره فيدعو بالويل و الثبور 
ذ كتابه بيمينه، يدخل يف هذا كل مؤمن، وآخذ  خهذا هو الكتاب، فالناس صنفان آ أدر ما حسابيه"

وأما ذكر الرب تبارك وتعاىل بأنه يأخذه بشماله أو من وراء  ،كتابه بشماله وهذا يدخل فيه كل الكفار
خذه بشماله من وراء ظهره فإذا أيظهره فإن هذا على حالني بالنسبة للكافر فإما أن يأخذه بشماله أو 

ف بعض خصائص النيب ، مث ذكر املصنّ ربنا تبارك وتعاىل بأنه يدعو ثبورا   هنذه على هذه احلال كما بيّ خأ
 . صلى اهلل عليه وسلم وبعض خصائص أمته

  نقف على هذا املقام ونكمل يف الدرس القادم إن شاء اهلل تعاىل، ونقرأ ما يسره اهلل تبارك وتعاىل من
 كتاب الشيخ العالمة أمحد بن ْيىي النجمي "املورد العذب الزالل"

 : يقول رحمه اهلل تعالى

بتالء بتالهم بقرناء السوء وبالشبه اليت تلقى يف قلوهبم الشكوك ألن إمياهنم بالغيب. وفوق ذلك اإلأوكما 
بالشيطان الرجيم ذلك العدو اللدود املرتبص الذي مازال منذ أن أخرج أبانا آدم من اجلنة حريصا  على 

 ختبارا  إو  بتالء  إإغواء بنيه وإيقاعهم يف الكفر والشرك والفسوق والعصيان لذلك كانت العبادة يف حقهم 
الشيطان كان من الغاوين الذين  ستجاب لتلك الدواعي والنوازع وأطاعأللدواعي املضادة هلا، فمن 

ُهْم  قَاَل فَاحلَْقُّ َواحلَْقَّ أَُقولُ ﴿ يستحقون دخول النار كما قال تعاىل: أَلْمأَلنَّ َجَهنََّم ِمْنَك َوممَّْن تَِبَعَك ِمن ْ

تبع رسله والتمس حل الشبهات من أوأما من قدم طاعة اهلل وحرص على رضاه و  ،[25-26:ص]﴾َأمْجَِعنيَ 
 .ستعمل الشهوة فيما أباح اهلل فذلك هو املؤمن حقا  املوعود بالدرجات العلى يف جنة الفردوسأشرعه و 

وأما الغاية اليت يسعى هلا فهي ختتلف باختالف الناس وثقافاهتم وعقائدهم، فمنهم من عرف ربه وعرف 
خرة فأخذ منها ما حقه عليه وآمن بلقائه وعلم قدر الدنيا وأهنا ما هي إال معرب ومنفذ ومطية إىل اآل

يصلحه وتزود منها ما يوصله إىل رضى ربه وجنته، وتلك هي الغاية اليت يسعى هلا. ومنهم من جهل 
ذلك ومل يعرف ربه ومل يؤد حقه ومل يؤمن بلقائه؛ بل ظن أن الدنيا وحياهتا ولذاهتا هي الغاية فسعى هلا 

ا، وتلك هي غايته اليت يسعى إليها، ولقد ورضي هبا واطمأن إليها ومشر يف مجعها وأفىن عمره يف لذاهت

ِإنَّ ﴿ حتدث القرآن الكرمي عن القسمني وبني حال كل من الفريقني فقال تعاىل وهو أصدق القائلني:
نْ َيا َواْطَمأَنُّوا هِبَا َوالَِّذيَن ُهْم َعْن آيَاتَِنا َغافِ  ُلوَن ، أُولَِئَك َمْأَواُهُم الَِّذيَن اَل يَ ْرُجوَن ِلَقاَءنَا َوَرُضوا بِاحْلََياِة الدُّ
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ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت يَ ْهِديِهْم َرب ُُّهم ﴿ وقال تعاىل، [2-2:يونس]﴾النَّاُر مبَا َكانُوا َيْكِسُبونَ 
 ،َساَلٌم  ِفيَها َوحتَِيَّتُ ُهمْ  اللَُّهم ُسْبَحاَنك ِفيَها جَتْرِي ِمن حَتِْتِهُم اأْلَنْ َهاُر يف َجنَّاِت النَِّعيِم َدْعَواُهمْ ، بِِإميَاهِنِْم 

 . [81-2:يونس]﴾اْلَعاَلِمنيَ  َربّ  لِلَّهِ  احلَْْمدُ  َأنِ  َدْعَواُهمْ  َوآِخر

أي ال يطمعون  ﴾ِلَقاَءنَا يَ ْرُجونَ  اَل  الَِّذينَ  ِإنَّ ﴿قال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي يف تفسري هذه اآليات 
بلقاء اهلل الذي هو أكرب ما طمع يف الطامعون، وأعلى ما أمله املؤملون؛ بل أعرضوا عن ذلك ورمبا كذبوا 

نْ َيا﴿به  أي ركنوا إليها وجعلوها غاية أمرهم وهناية  ﴾َواْطَمأَنُّوا هِبَا﴿بدال  عن اآلخرة  ﴾َوَرُضوا بِاحْلََياِة الدُّ
شهواهتا بأي طرق حصلت حصلوها حصلت حصلوها هكذا ومن أي  قصدهم فسعوا هلا وانكبوا على

قد صرفوا إراداهتم  بتدروهاأوجه الحت ابتدروها بأي وجه حصلت حصلوها ومن أي وجه الحت 
 .ونياهتم وأفكارهم وأعماهلم إليها

إليها يرحل  فكأهنم خلقوا للبقاء فيها وكأهنا ليست بدار ممر يتزود فيها املسافرون إىل الدار الباقية اليت

فال ينتفعون  ﴾َوالَِّذيَن ُهْم َعْن آيَاتَِنا َغاِفُلونَ ﴿األولون واآلخرون وإىل نعيمها ولذاهتا مشر املوفقون 
باآليات القرآنية وال باآليات اآلفاقية والنفسية، واإلعراض عن الدليل مستلزم لإلعراض والغفلة عن 

أي مقرهم ومسكنهم اليت ال يرحلون  ﴾َمْأَواُهُم النَّارُ ﴿الذين هذا وصفهم  ﴾أُولَِئكَ ﴿ املدلول املقصود

من الكفر والشرك واملعاصي. فلما ذكر عقاهبم ذكر ثواب املطيعني فقال  ﴾مبَا َكانُوا َيْكِسُبونَ ﴿عنها 

أي مجعوا بني اإلميان والقيام مبوجبه ومقتضاه من األعمال  ﴾ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاتِ ﴿

يَ ْهِديِهْم َرب ُُّهم ﴿ الصاحلة املشتملة على أعمال القلوب وأعمال اجلوارح على وجه اإلخالص واملتابعة

بسبب ما معهم من اإلميان يثيبهم اهلل أعظم الثواب وهو اهلداية فيعلمهم ما ينفعهم ومين  ﴾بِِإميَاهِنِمْ 
م باألعمال الناشئة عن اهلداية ويهديهم للنظر يف آياته ويهديهم يف هذه الدار إىل الصراط املستقيم عليه

اجلارية على  ﴾جَتْرِي ِمن حَتِْتِهُم اأْلَنْ َهارُ ﴿ويف دار اجلزاء إىل الصراط املوصل إىل جنات النعيم، وهلذا قال 

عيم الشتماهلا على النعيم التام، نعيم القلب بالفرح أضافها اهلل إىل الن ﴾يف َجنَّاِت النَِّعيمِ ﴿الدوام 
والسرور والبهجة واحلبور ورؤية الرمحن ومساع كالمه واالغتباط برضاه وقربه ولقاء األحبة واإلخوان والتمتع 
باالجتماع هبم ومساع األصوات املطربات والنغمات املشجيات والنظرات املفرحات ونعيم البدن بأنواع 
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رب واملناكح وحنو ذلك مما ال تعلمه النفوس وال خطر ببال أحد أو قدر أن يصفه املآكل واملشا
  .الواصفون

أي عبادهتم فيها هلل أوهلا تسبيح وتنزيه له عن النقائص وآخرها حتميد  ﴾اللَُّهمَّ  ُسْبَحاَنكَ  ِفيَها َدْعَواُهمْ ﴿
هلل، فالتكاليف سقطت عنهم يف دار اجلزاء وإمنا بقي هلم أكمل اللذات الذي هو ألذ عليهم من املآكل 
اللذيذة أال وهو ذكر اهلل الذي تطمئن به القلوب وتفرح به األرواح وهو هلم مبنزلة النفس من دون كلفة 
ومشقة، أما حتيتهم فيها فيما بينهم عند التالقي والتزاور فهو السالم، كالم سامل من اللغو واإلمث، 

 . ﴾اْلَعاَلِمنيَ  َربِّ  لِلَّهِ  احلَْْمدُ  َأنِ ﴿ إذا فرغوا ﴾َدْعَواُهمْ  َوآِخرُ ﴿وموصوف بأنه سالم 

بن أكمال كالم الشيخ إانتهى كالم الشيخ ابن السعدي رمحه اهلل وبه ينتهي الكالم ألننا رغبنا على 
 . السعدي رمحه اهلل الذي نقله الشيخ أمحد النجمي رمحة اهلل على اجلميع

 األسئلة

سرافيل ال يف إسم أذكرُت أن امللك الذي ينفخ يف الصور مل يثبت له  ،يقول أحسن اهلل اليكم -8
مل  هل نفهم أن هناك نصا  ؟ منا ثبت ذلك باإلمجاع فماذا نفهم من مثل هذا إالكتاب وال يف السنة و 

مجاع على أمر غييب بدون نص وبارك اهلل فيكم إمجاع ذلك أين ال أفهم كيف يكون نعقد اإلإيصلنا ومنه 
 ؟على صربكم 

نعقد. وهذا اإلمجاع  أم اإلمجاع الذي الدليل على هذا هو ما ذكرته لك، وفيكم بارك اهلل تعاىلاجلواب: 
مع أميت ت]ال جتكونه ال يوجد سوى هذا القول فإنه ال جيوز اخلروج عنه وقد قال صلى اهلل عليه وسلم 

سم وليس معنا أحد من أهل فهل نستطيع أن ننفي هذا اإل .فاألمة ال جتتمع على ضاللة ،على ضاللة[
مل يقل به أحد من أهل العلم أو نسري يف ركاب إمجاع أهل  العلم ينفيه أو نأِت باسم آخر هلذا امللك

كما أخربتك   لى اهلل عليه وسلمالعلم وطريقهم الذين أمرنا اهلل تبارك وتعاىل بالسري معهم ألن النيب ص
فاألمة ال جتتمع فما دام أهنم قد أمجعوا على أن امللك الذي  [ةمع أميت على ضاللت]ال جتمن قبل قال 
مسه إسرافيل فإننا نقف على هذا وال إسم امللك الذي ينفخ يف الصور أن إر أو على أن ينفخ يف الصو 

 النص من جهة الدليل املفرد يف تسمية هذا امللك مع ورود هذا اإلمجاع .إشكال يف كونه مل يرد فيه 
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 ؟ يقول: ماذا نعرف عن لسان امليزان -8

 إحدى الكفتني ذكرنا لكم أن اإلمجاع أيضا   ؟ اللسان الذي يرجح كيف يعين لسان امليزان  اجلواب:
بن عباس أمنعقد على إثبات لسان امليزان وجاء ذلك عن احلسن من قوله رمحه اهلل تعاىل وما جاء عن 

 .فهو موضوع واألمة جممعة عليه وبعضهم يستدل باملعىن

 ؟ يقول: ماذا يوجد بني املوت والدفن يف القرب ماهو حاله -3

أن املؤمن إذا حضرته الوفاة يأتيه ملك املوت ]الذي ذُكر لنا يف نصوص الشرع  ،اهلل أعلماجلواب: 
نوط من اجلنة وجيلسون احلجاء معه مالئكة بيض الوجوه معهم  صاحلا   وجيلس عند رأسه إن كان مؤمنا  

إىل آخره مما ذُكر إىل أن يُدفن يف  ...[ ءزل القطرة من يّف الّسقانزل كما تنمنه مد البصر وينادي روحه فت
ني قبض الروح . فبّ [ستغفروا ملّيتكم فإنّه اآلن ُيسألإ]قربه يقول النيّب عليه الصالة والسالم عند ذلك 

 وخروجها من املؤمن والكافر وبني وضعه يف القرب ال علم لنا بشيء زائد على ذلك.

 ؟ يقول: ماذا يوجد بني املوت والدفن يف القرب -6

 . مكرر هذا السؤال اجلواب:

 ؟ يقول: ما الفرق بني الفزع والصعق -5

النفخة اليت ُيصعقون فيها مبعىن أهنم يصيبهم الغشي فيها والنفخة اليت يقع بسببها الفزع يعين  اجلواب:
 .هلم هذه األوىل ُيصعقون فيها مث يفزعون واملعىن ظاهر فيها 

 ؟ املسلمني يأخذون كتبهم بأمْياهنمالدليل على أن العصاة من  يقول: ما -4

من  ةيف هذا القول وقد رّد عليه طائف بن حزم شذّ أإمجاع أهل السنة وعدم القائل به وأبو حممد اجلواب: 
الطرطوشي وليس هو أبو بكر الطرطوشي بل هو  ، "ميزان األحوال"منهم صاحب كتاب  أهل العلم

بن حزم وأثبت باألدلّة أدين رّد على أيب حممد طرطوشي آخر من املالكية له كتاب مطبوع يف جمل
تني الصفتني فمن رام البحث الطويل رجع إليه يف هذا اوباإلمجاع أّن الناس يأخذون الكتاب على ه

 الكتاب ويف غريها من كتب أهل العلم.
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 ؟ يقول: ما الفرق بني الدواوين والصحف -2

ال  والصحيفة هي املنشورة اليت يُكتب فيها أفعال العباد وأحيانا   ،الديوان هو الذي يُطوى ويُنشراجلواب: 
يكون هناك فروق دقيقة يعين واضحة ظاهرة وإال فإن األصل والقاعدة اليت عليها احملققون من حناة 
البصرة وغريهم على أن كل لفظني البّد أن يوجد بينهما فرق والذي جاء يف النصوص الصحائف أكثر 

 من الديوان.

 .؟ وجزاكم اهلل خريا   يقول: هل يوجد خالف يف عدد النفخات -2

نعم هناك من  ،هناك خالف ،نعم أشرت إىل هذا يف الشرح بأن هناك خالف بني أهل العلماجلواب: 
وهذا هو الذي عليه األكثر وهو  ،ومنهم من يقول ثالث نفخات ،يقول بأنه يُنفخ يف الصور نفختني

 الذي رجحه طائفة من املشايخ.األشهر والذي عليه اجلمهور و 

 ؟ يقول: ما الدليل على مسألة أول من يُكسى إبراهيم -2

ديث أيب هريرة أنه أول من يُكسى إبراهيم وقد حاحلديث الذي سقته عليك يف الصحيحني اجلواب: 
 ذكرنا احلديث بكامله.

فهل نفهم أن الشر ال يُنسب إىل اهلل  مل أفهم معىن قولكم أن الشر ال يُنسب إىل اهلل تأّدبا   يقول -81
 ؟ إال من باب اخللق مطلقا  

تبارك فالشر ال يُنسب إىل اهلل  ]والشّر ليس إليك[قال:  -صلى اهلل عليه وسلم  -النيب اجلواب: 
نعم اهلل جل وعال هو الذي قضاه وقّدره وخلقه لكن ال يُنسب إىل اهلل تبارك وتعاىل من جهة  ،تعاىلو 

 يف الدرس املاضي. مع اهلل تعاىل هذا ما ذُكر أيضا   حمبته ومن جهة إرادته، من هذه اجلهة أدبا  

علم يُنتفع به أو هل يتغرّي حال من يُعّذب يف القرب إىل نعيم حال كونه يف القرب إذا كان له من  -88
 يدعو له أو صدقة جارية كما يف حديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم ؟ صاحل   ولد  

يف ذلك من جهة زوال العذاب عن العبد إال ما جاء يف  أما بالنسبة للقرب فال أعلم شيئا   اجلواب:
أن  والسالم عليه الصالةين حديث أيب قتادة الذي يف الصحيحني وملا أراد النيب حديث صاحب الدّ 

متنع أن يصلي عليه فقال أبو قتادة رضي اهلل عنه أف -درمهني  - وُأخرب بأن عليه دينا   يصلي على رجل  
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؟ هي علّي يا رسول اهلل فوجد النيب صلى اهلل عليه وسلم أبا قتادة بعد يوم فقال له ما فعلت بالدرمهني ]
ال له: قد قضيتها يا رسول اهلل فقال: اآلن بُ ّرد فقال: العهد قريب يا رسول اهلل مث وجده يف الثانية فق

 او هبذا املعىن . [عليه قربه

يقول هل يوجد يف السنة أوصاف الدابة اليت خترج يف آخر الزمان وهي اليت ذكرت يف حديث متيم  -88
 ؟ أبو اويس الداري حديث اجلسَّاسة

اجلسَّاسة بعض أهل العلم قال هبذا ولكن ال دليل على هذا هذه اجلسَّاسة هي اجلواب: ال ليست 
  .تتجسس للمسيح الدجال هذه دابة يعين غري اجلسَّاسة كما دلت عليه األدلة 

 ؟وزن االنسان يوم القيامة  يقول مل أفهم معىن -83

 له وتكرميا   ا  ان فيوزن تشريفاجلواب: يعين أن االنسان نفسه ذاته من رأسه إىل أمخص قدمه يوضع يف امليز 
بن أدل على هذا حديث أيب هريرة يف الصحيحني وحديث و بن مسعود أله دل على هذا حديث 

 . مام أمحدمسعود يف مسند اإل

 ؟العاصي و هل ينقطع عذاب القرب للمسلم  -86

يب قتادة أأجيب عنه يف السؤال الذي قبل قليل وذكرنا حديث ما هذا  ،اجلواب: هذا ما ذكرته قبل قليل
 .فينظر يف األحاديث على هذا النمط 

ياكم إن ينفعنا و أنسأل اهلل  ،بعد السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته يقول هذا يدعو جزاك اهلل خريا   -85
سد تكون يف اجلنة وتتصل باجلن روح املؤمن أما يتعلق بالنعيم وعذاب الربزخ هل األصل و  ،بالعلم النافع

ىل اجلنة إيف الشرع أم األصل أن روح املؤمن تكون يف القرب مث تصعد  يف القرب على أحوال معينة وردت
 ؟أعوذ باهلل من الشطط يف السؤال و 

يب زيد أبن أوالذي قطع به طوائف من أهل العلم ومنهم  ،إن شاء اهلل ال شطط يف السؤال ،الاجلواب: 
عليه ن يكون أالقريواين وغريه بأن أرواح املؤمنني منعمة يف اجلنة وأهنا تتصل باألبدان ولكن الذي جيب 

خرة بأمور الدنيا وال يتصور أمور اآلخرة كما يتصور أمور الدنيا والعبد يف العبد هو أنه ال يقيس أمور األ
لنوم فينظر إىل األحوال اليت تقع له مع أنه ال هذه احلياة الدنيا يقيس نفسه باملوتة الصغرى اليت هي ا
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يقع لإلنسان رمبا يرى الرؤية الطويلة فيها  يف ليلة أو يف حلظات أو ما أشبه ذلك مبا يغهاسيستميكن أن 
رمبا يرى العكس من النعيم و ىل آخره إالنكال والشدة والسقوط والرتدي والقتل والذبح و و و من العذاب 

والسعادة وما شابه ذلك هذا وهو ال يزال على قيد احلياة إمنا هو يف حالة نوم ألن اهلل يقيم الرباهني على 
 .هذه األمور كلها 

 ؟يقول ما وجه عدم ذكر املسيح الدجال بالتصريح يف القرآن الكرمي مع عظم فتنته  -84

يف اجلواب على هذا وال يتحصل منه  "النهاية"بن كثري يف أنهم مو اجلواب: أطال العلماء رمحهم اهلل 
العلم عند اهلل إال أن بعض أهل العلم قال عند تفسري قوله تعاىل  ،ال يتحصل من اجلواب شيء ،شيء

هذا يف حق مسيح اهلدى وبأن اإلشارة جاءت يف سورة  بأن (م للساعةلَ عَ لَ )وإنه  (م للساعةلْ عِ وإنه لَ )
وعلى كل حال قد أطال العلماء يف اجلواب على هذا  ،الكهف وهذا للمسيح الدجال وهذا فيه ما فيه

ما هناك شيء فيه مقنع هبذا اجلواب:  ئا  اإلشكال لكن بعض األشياء قد ال ميسك منها طالب العلم شي
ارك وتعاىل وقد ذكر يف السنة ما مل يذكر يف القرآن وهذه وحي من اهلل إال أن نقول العلم عند اهلل تب

 .تعاىل 

 ؟يقول ما هو مصري من مل جيب على أسئلة امللك يف القرب وإن كان من أهل القبلة  -82

بن عازب أاجلواب: أمره إىل اهلل سبحانه وتعاىل ألن الفتنة غري العذاب لكن الذي دل عليه حديث الرباء 
 .يفتح له نافدة من النار نسأل اهلل العافية أنه أنه عندما يقول ال أدري 

 ؟القرب تشمل املؤمن والكافر  يقول هل ضمة -82

 أبن معاذمنها سعد  ىأحد لنج ىاجلواب: نعم تشمل املؤمن والكافر وقد قال صل اهلل عليه وسلم لو جن
 . من أهل العلم بأنه أوىل يف حق الكفار كالفتنةستدل طوائف إوإذا كان هذا يف حق املؤمن فقد 

 ؟ىل يوم البعث أو يف وقت سؤال امللكني فقط إىل جسد امليت مستدمي إهل رجوع الروح  -82

بن أذكر احلافظ و عليه  العلم عند اهلل تبارك وتعاىل نقتصر يف أمور الغيب على ما جاء منصوصا   اجلواب:
؟ ومىت تغيب عنه ؟ يعين هذه األحوال مىت ترجع إىل اجلسد  "الروح"القيم رمحه اهلل يف الروح يف كتاب 

 .وما شابه ذلك لكن جيب أن يقتصر يف هذا كله على الدليل ؟ ويف حال النعيم ؟  حال العذاب ويف
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  ؟ هلذا امليزان يقول ذكرُت أنه يوجد ميزان واحد يوم القيامة هل ورد ما يبني املقاييس -81

عاملون ؟ صحف توزن ؟ أعمال توزن ؟ ملراد باملقاييس ااجلواب: ما فهمت احلقيقة يف املقاييس ما 
 .الكتاب والسنة  ا الذي دلت عليه أدلةهذ ؟ يوزنون

ونسأل اهلل تعاىل التوفيق والسداد واهلدى والرشاد للجميع ولقائنا إن شاء اهلل يف الدرس القادم نسأل اهلل 
وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه  أن يوفقنا وأياكم ملا ْيب ويرضى واحلمد هلل رب العاملني

 أمجعني .

 


